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Nadzorni odbor

6
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica ter 29. člena Poslovnika
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je Nadzorni odbor Mestne občine Nova
Gorica ( v nadaljevanju NO MONG) sprejel na seji dne 12.10.2016
POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD NEPOSREDNIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKIH SREDSTEV – MEDOBČINSKO UPRAVO MESTNE OBČINE NOVA
GORICA IN OBČINE BRDA
Nadzorni odbor v sestavi:
1. Miloš Pavlica, predsednik;
2. Urška Pirih Čargo, podpredsednica;
3. Tjaša Harej Pavlica, članica;
4. Vojko Križman, član;
5. Simon Volk, član;
Poročevalka:
1. Urška Pirih Čargo
Nadzorovani organ:
Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in občine Brda
Predmet nadzora:
Gospodarnost in smotrnostjo porabe javnih sredstev pri delovanju neposrednega
proračunskega uporabnika - medobčinske uprave MONG in občine Brda v letu 2015
UVOD
Nadzorni odbor je na podlagi Programa dela za leto 2016 in na 9. redni seji, dne 8. 1. 2016
sprejel sklep, da opravi nadzor nad neposrednim uporabnikom proračunskih sredstev. Za
nadzorovani organ se izbere Medobčinsko upravo Mestne občine Nova Gorica in Občine
Brda.
Direktorica občinske uprave je odredila za kontaktno osebo g. Turk Vojka, ki je občinski
inšpektor in vodja redarske službe.
Namen nadzora je bil ugotoviti delovanje organizacije in porabo proračunskih sredstev ter
drugo, kar je v pristojnosti nadzornega odbora v predmetni zadevi.
Pri opravljanju nadzora je bila uporabljena naslednja dokumentacija:
1. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
2. Letno poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine
Brda 2015
3. Poročilo skupne občinske uprave 2015
Dne 13. junija 2016 je nadzorovan organ poročevalki posredoval zahtevano dokumentacijo
po elektronski pošti. Po pregledu dokumentacije je poročevalka zahtevala še nekaj
pojasnil, ki jih je prejela 4. julija 2016.

Sodelovanje med nadzornim organom in nadzorovanim organom je bilo v celotnem
postopku zgledno.
UGOTOVITVE
OPIS
Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda je bila ustanovljena dne
28.2.2012 na podlagi Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova
Gorica in Občine Brda. Uprava je pričela delovati avgusta 2013. Sedež ima v upravni stavbi
Mestne občine Nova Gorica.
FINANČNO POROČILO
Med opravljanjem nadzora je bilo ugotovljeno, da sta ustanoviteljici nadzorovanega organa
Mestna občina Nova Gorica in Občina Brda, kateri tudi zagotavljata sredstva za delo
Organa skupne občinske uprave v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do
števila vseh prebivalcev obeh občin.
Sredstva za delo zagotavljata občini v razmerju 84,55 % MONG in 15,45 % Občina Brda.
Ti stroški za leto 2015 so:
- Plače in drugi izdatki zaposlenim (regres, povračila in nadomestila) v višini 159.701,89
EUR
- Prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 21.446,57 EUR
- stroški blaga in storitev (pisarniški material, voda, energija, komunalne storitve in
komunikacije, službena potovanja ipd.) v višini 25.166,55 EUR
V letu 2015 so občine ustanoviteljice za financiranje delovanja skupne občinske uprave
torej porabile 206.315,01 EUR, od tega 174.439,34 mestna občina Nova Gorica, 31.875,67
EUR pa Občina Brda.
Ker Zakon o financiranju občin določa, da država sofinancira delovanje skupnih občinskih
uprav se stroški delovanja skupne uprave ustrezno znižajo. Tako zakon v 26. členu določa,
da se občini se v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v
višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za
financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog
občinske uprave med katere sodijo tudi naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in
občinskega redarstva, če jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene
pogoje strokovne izobrazbe.
Finančni načrt je podlaga za pripravo zaključnega poročila, ki ga Medobčinska uprava
predloži Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiki do 30. marca
tekočega leta za preteklo leto. Občine ustanoviteljice pa morajo vsako leto do 30. marca
tekočega leta vladni službi predložiti poročilo o realizaciji odhodkov za financiranje
medobčinske uprave v višini 50 % skupaj z zahtevkom za sredstva dotacije iz državnega
proračuna.
Zahtevana sredstva povrne država v dveh delih in sicer polovico v tekočem letu in drugo
polovico v začetku naslednjega leta.

DELOVNA MESTA
V skupni občinski upravi je bilo na dan 22. 3. 2016 zaposlenih 5 občinskih redarjev, 1
koordinatorka za administrativne zadeve, 1 analitik v svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, 1 inšpektor za komunalne zadeve in 1 vodja, ki vodi, organizira,
koordinira delo občinskih redarjev in je obenem tudi inšpektor za cestno področje, skupno
torej 9 oseb.

Zaradi upokojitve enega od redarjev v mesecu aprilu 2016, je bila v mesecu septembru
2015 na novo zaposlena redarka in poslana na usposabljanje v Tacen. Ker še ni končala
usposabljanja je na dan pregleda bilo v skupni občinski upravi zaposlenih le 8 javnih
uslužbencev med njimi štirje redarji.
Medobčinsko upravo vodi direktorica občinske uprave občine ustanoviteljice.
DELOVNA PODROČJA
Delovna področja in naloge skupne občinske uprave določa zakon in/ali na podlagi zakona
izdan občinski predpis. Te so:
-

Medobčinska inšpekcija, ki izvaja nadzor v skladu s pristojnostmi, ki jih podeljuje
zakonodaja Republike Slovenije in veljavni občinski odloki obeh občinskih uprav.
Medobčinska inšpekcija sledi določbam Zakona o cestah, Odloku o občinskih cestah,
Odloku o kategorizaciji občinskih cest in Odlokom o ureditvi prometa v naseljih
mestnega značaja in Odlokom o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju MONG. Ker so nekateri odloki že
zastareli, je inšpekcijski organ že posredoval pri pristojnih službah za njihovo
dopolnitev. Tu gre predvsem za izvajanje nadzora nad stanjem na občinskih cestah,
posegov na občinsko cesto brez soglasja, za zapore cest brez dovoljenj ipd.
V inšpekcijskih zadevah je bilo v lanskem letu prejetih 72 prijav, opravljenih 49
kontrolnih pregledov po uradni dolžnosti ter 163 izrednih kontrolnih pregledov.

-

Občinsko redarstvo, ki je pristojno nadzorovati varen in neoviran promet v naseljih ter
varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselja. Skrbeti mora
tudi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
varovati mora javno premoženje, kulturno in naravno dediščino ter vzdrževati javni red
in mir.
Občinsko redarstvo ima tudi pooblastila za izvajanje nalog, kot so opozorilo, ustna
odredba, zaseg predmetov, varnostni pregled osebe, ugotavljanje istovetnosti ipd.
Občinski redarji se udeležujejo številnih preventivnih akcij za varnost v cestnem
prometu, kot so Alkohol ubija; Ko voziš ne pij, ko piješ ne vozi in Varna pot v šolo.

Statistični podatki redarske službe za leto 2015:
ADMINISTRACIJA
Št. izdanih plačilnih nalogov
Št. poizvedb pravnim osebam
PREKRŠKOVNI ORGAN VII. ST.
Št. vloženih ugovorov
Št. zahtev za sodno varstvo
Št. izdanih sklepov
Št. izdanih odločb
Št. ustavitve postopka
SODIŠČE
Št. sodnih odločitev
IZTERJAVA
Št. predlogov CURS-globe
FINANČNI PODATKI
Št. vplačanih glob z izterjavo
VPLAČANO SKUPAJ

1694
121
15
1
3
10
1
0
193
168
53.392,90 EUR

Denar od prekrškov in glob gre v proračun MO Nova Gorica ali Občine Brda glede na to
kje je bil storjen prekršek.

SKLEP IN PREDLOG
1. Pri pregledu dokumentacije iz delovanja medobčinske uprave Mestne občine
Nova Gorica in občine Brda niso bile ugotovljene nepravilnosti oz. poraba, ki
bi bila v nasprotju z zakonodajo in sprejetim proračunom MONG. Na
delovanje medobčinske uprave z vidika svojih pristojnosti nadzorni odbor
MONG nima pripomb.
2. Iz letnega poročila Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in
Občine Brda je razvidno, da bi bilo potrebno sanirati ceste na posameznih
območjih, kar bi bilo potrebno upoštevati pri načrtovanju vzdrževanja cest na
območju mestne občine.
3. Nadzorni odbor MONG priporoča Medobčinski upravi MONG in Občine Brda,
da v prihodnjih letnih poročilih prikaže tudi geografsko distribucijo
opravljenih nadzorov na območju, ki ga pokriva.

ZAKLJUČEK
Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je dne 5.9.2016 poslal županu g.
Mateju Arčonu Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad neposrednim
uporabnikom proračunskih sredstev – Medobčinsko upravo Mestne občine Nova
Gorica in Občine Brda.
Na osnutek poročila Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica v poslovniškem
roku 15-ih dni ni prejel ugovora s strani župana.
Na svoji 14. seji dne 12.10.2016 je tako Nadzorni odbor MONG sprejel Poročilo o
opravljenem nadzoru nad neposrednim uporabnikom proračunskih sredstev –
Medobčinsko upravo Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda.
V skladu s 37. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica so Mestni svet in župan
ter organi porabnika proračunskih sredstev dolžni obravnavati Poročilo nadzornega
odbora.
Številka: 060-4/2016-6
Datum: 12.10.2016
PREDSEDNIK
Miloš Pavlica

